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Nuværende
Stk. 4a Alle aktive medlemmer (licens, motion, børn
& unge) som deltager i cykelløb (under DCU og
diverse Cup løb) skal ved deltagelse i cykelløb være
iført, den af Danmarks Cykle Union godkendte
klubtrikot og cykelbukser. Det gælder ligeledes ved
klubbens egne løb som: Indledningsløbet,
klubmesterskaberne og afslutningsløbet.

Forslag
Stk. 4a Alle aktive medlemmer (licens, motion, børn &
unge), som deltager i cykelløb (under DCU og diverse Cup
løb), skal ved deltagelse i cykelløb være iført, den af
Danmarks Cykle Union godkendte klubtrikot og
cykelbukser. Det gælder ligeledes ved klubbens egne løb

Motivation
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Stk. 4b Hvis klubben ikke kan tilbyde cykelbukser til
piger og kvinder godkendt af DCU, skal der gøres
brug af sorte bukser uden nogen form for reklamer,
dette gælder løb jvf. stk. 4a.

Stk. 4b Hvis klubben ikke kan tilbyde cykelbukser
godkendt af DCU, skal der gøres brug af sorte bukser uden
nogen form for reklamer, dette gælder løb jvf. stk. 4a.

Slettes. Kønsbaseret
forskel er irrelevant

Stk. 2. Bestyrelsen kan i forbindelse med
medlemskampagner eller andre rekrutteringsaktiviteter
tilbyde særlige vilkår for nye medlemmer, herunder
reduceret kontingent i en afgrænset periode.

Tilføjelse. Til
understøttelse af
rekrutteringsaktiviteter

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af
forfaldsmåneden. Medlemmer, der er i mere end 6
måneders restance, slettes af klubben efter en
rykkerhenvendelse. Såfremt et medlem i restance
genindmelder sig, skal restancen
afregnes inden indmeldelse.

VI vil gerne have klare
retningslinjer, så der
ikke skal tages
individuel stilling.

Stk 5. Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende
afholdes en virtuel, digital generalforsamling. Beslutningen
kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke
kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved
myndighedspåbud.
Stk. 9. Bestyrelsen skal godkende kandidater til offentlige
udvalg samt til DCU’s Repræsentantskab, Bestyrelser og
Udvalg, da de er klubbens repræsentanter. Disse har
mulighed for at fremlægge problemstillinger for klubbens
bestyrelse, ligesom de har mødepligt ved indkaldelse til
bestyrelsesmøder.

Tilføjelse. For at sikre
gennemførelse af GF
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Kontingentet skal være betalt inden udgangen af
forfaldsmåneden. Medlemmer der er i 6 måneders
restance eller mere kan slettes af klubben. Såfremt
et medlem i restance genindmelder sig, skal
restancen
afregnes inden indmeldelse.

Eksemplerne tilfører
ikke noget og slettes.
Kan ændre sig over tid.

Tilføjelse. For at sikre
hvem der
repræsenterer klubben

